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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
18 september 2022 

Avondmaal 
Voorganger: Tjitske Hiemstra 

Muzikale begeleiding: Simon Bouma 
Thema: Vredevol leven 

 
* Aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 
* Zingen Geef vrede, Heer, geef vrede NL 1010: 1 en 2 

2. Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen! 

 
* Inleiding thema & gebed 
 
* Zingen O Hear, wol frede skinke NL 1010: 3,4, (Frysk)  
 

3. O Hear, wol frede skinke, 
Jo binn’ de frede sels: 
as Jo de beker drinke 
is dat jo striid foar elts. 
Dat wy jo frede sykje 
en frij fan pine_en waan 
de earme wrâld ferrykje 
troch elk syn lok te jaan. 

 

4. O Hear, wol frede skinke, 
bekear ús fûle hert.  
Lit ús jo leafde_oertinke 
en brek ús blyn ferset. 
Lit mûle_en hân har foegje 
nei jo gerjochtichheid 
en fan jo frede tsjûgje: 
dy frede wint it pleit. 

* Lezing Franciscus en de wolf (Masahiro Kaysua) 
 
* Zingen Geef vrede door van hand tot hand NL 1014: 1-3 
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2. Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
 
3. Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 

 
* Bijbellezing Lucas 15: 1-10 
 
* Zingen Hoe ik ook ben (Hein Stufkens) NL 928 
 

 
2. Hoe ik ook ben 
verloren geraakt, 
nog draagt mij een engel. 
 
 
3. Hoe ik ook ben 
geworden tot niets, 
nog ziet mij die Ene. 
 
 

 
* Overdenking 
 
* Orgelspel 
 
* Viering van de Maaltijd van Enigheid 
 
* Zingen Voor ieder van ons een plaats aan de tafel NL 388: 1, 4 en 5 
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4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
Refrein 
 

5. Foar elk op ‘e wrâld in plak oan ‘e tafel, 
net langer mear bang, mar libjend mei nocht, 
yn wurd en yn died, yn tsjûgjen en bidden 
foar elk op ‘e wrâld de frijheid as rjocht. 
Refrein 

* Inleiding en uitnodiging 
 
* We zingen elkaar toe Vrede wens ik je toe  Opstaan! 31 

 
* Breken en delen van Vredesbrood 
 Delen van de Wijn van Gods Koninkrijk  
 
Er zijn weer vele comforters en tasjes klaargemaakt voor verzending. AnnaMarjan brengt ze naar 
Joure, Marjan Huisman brengt ze naar Zoeterwoude, waarna ze naar Jordanië gaan voor de Syrische 
vluchtelingen in de kampen waar MCC werkzaam is. Onze gebeden begeleiden hen ...  
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* Vanuit de voorbede en stilte, bidden we samen het Onze Vader (bewerking ds. G.J.J. van Hiele) 
 

God, Verborgen Aanwezig 
Dat uw Naam aan het licht komt. 

Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart.  
Dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid. 

Dat wij ontvangen wat we nodig hebben  
om onze bestemming te leven. 

Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen,  
maar zoeken naar vrede. 

Dat wij niet losraken, als het lastig wordt  
maar verbonden blijven met U. 

Geef ons daartoe de moed en de spankracht, 
het geloof, de hoop en de liefde die van U komen. 

Vandaag en alle dagen totdat alles is voltooid. 
Amen 

 
* Collecte voor ADS Vredeswerk St. Doopsgezind Wereldwerk 
WereldWerk legt de prioriteit bij de verdere invulling van het begrip ‘rechtvaardige vrede’ zoals dat 
centraal stond tijdens de Internationale Oecumenische Vredesbijeenkomst in mei 2011 in Kingston 
(Jamaica). Dit tezamen met reeds lopende zaken rond oorlogspropaganda, discriminatie, onrecht, 
geweldloze conflicthantering en de vraag: hoe kunnen ‘wij’ een wereldwijde vredeskerk worden?  
 
* Slotlied Ga dan op weg  

 
Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen, 
zo kunnen wij wat gebroken was liefdevol helen; 
geen hongersnood; wij delen samen ons brood, 
er zal genoeg zijn voor velen. 
 
Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen, 
ga met Gods kracht om op zoek naar nieuw land niet te falen; 
als wij dat doen, blijft onderweg ’t visioen: 
liefde en warmte uitstralen.  
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* Zegenbede  
 

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei 
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) 

Amen 
 

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 
 

 
Mededelingen 

 
Ontmoeting met gevolgen – toneelstuk van ds. Korneel Roosma-de Vries over Geertruydt 
Jansdochter Hoyer, de vrouw van Menno Simons, die haar verre achter-, achter-, achterkleindochter 
Geerte de Vries ontmoet. Beide vrouwen kijken terug op de keuzes, die ze gemaakt hebben. 
Donderdag 22 september om 19.30 uur: toegang gratis, na afloop hapje en drankje én collecte. 
 
Zondag 25 september Jongerendienst o.l.v. Petra Prins. Thema: Twijfel staat niet in de Bijbel. 
 
Algemene Rekenavond/ledenvergadering op 28 september om 19.30 uur. 
 

De cursus VerduurSamen met Franciscus, naar een groene en geïnspireerde leefstijl, 
begint op donderdag 29 september. U kunt zich opgeven bij Tjitske Hiemstra voor de 
ochtendgroep van 10.00-12.00 uur of de avondgroep van 19.30-21.30 uur. Verdere 
gegevens zie Onderweg pag. 22/23 
Bijbehorend boek ter inzage achter in de kerk. 
 

Gemeentedag in het kerkje van DG-Rottefalle (Haven 16-18) op zaterdag 8 oktober met chassidische 
vertellingen: De Baal Shem Tov op reis … met Willem Zijlstra op accordeon, Clara Vogt op klarinet en 
Anna en Jehannes Regnerus als vertellers. Neem zelf broodjes mee; soep, koffie en thee is aanwezig. 
Tijd: 10.30-14.30 uur. Kosten 10 euro. Opgave achter in de kerk.  
 
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:  
 
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, 
onder het kopje ‘Preken en luisterdiensten’, tot de daaropvolgende zondag te bekijken. 
Helaas moet dit vanwege de regels van Buma/Stemra, anders kost het de gemeente 
heel veel geld i.v.m. copyrights.  www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannab@online.nl en ellesfeenstra@outlook.com  
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
Liederen (Opstaan!) overgenomen uit Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow 
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